
 

 
MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  10/2012 

 

Mesto Svidník,  

na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky  

a  

podľa § 2b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 10/2012, 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2011 

o verejnom poriadku a ruší 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2008 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              22. máj 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 22. máj 2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 22. máj 2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22. jún 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky 

elektronicky: 
            prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  28.6.2016 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 2.7.2012 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15.7.2012 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 187/2012 

 

 

 



�lánok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Ú�elom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upravi� Všeobecne záväzne nariadenie 
mesta Svidník �. 6/2011 o verejnom poriadku zo d�a 27. 9.2011 v súlade so zákonom a zruši� 
Všeobecne záväzné nariadenie �. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním alkoholických, nako�ko 
odporuje zákonu  �. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 
 

�lánok 2 
 
Všeobecne záväzne nariadenie mesta Svidník �. 6/2011 o verejnom poriadku sa mení takto: 

a) �lánok 7 a �lánok 13 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 6/2011 o 
verejnom poriadku sa rušia, 

b) doterajšie �íslovanie �lánkov 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 sa pre�ísluje na �lánky 
7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. 

 
�lánok 3 

 
Všeobecne záväzne nariadenie mesta Svidník �. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov sa ruší. 
 

�lánok 4 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupite�stvom vo 

Svidníku d�a 28. júna 2012 uznesením �.187/2012. 
 
2. Toto nariadenie nadobúda ú�innos� a platnos� d�a 15. júla 2012. 
 
 
 

Ing. Ján Holod�ak, v.r. 
           primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


